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Bevezető gondolatok

„Sámuel pedig vett egy követ, és felállítá Mispa és Sén között, és Ében Háézernek
nevezte el, mert mondá: Mindeddig megsegített minket az Úr!” 1Sám 7,12

A magyaralmási református templomban – ahol fiatalabb koromban sok időt töltöttem – a karzaton az idézett ige
két szava állt: Ében Háézer. Az idei évadzáró találkozónkon e vers mentén visszatekintettünk arra, hogy mi
minden között vezetett és tartott meg bennünket a gondviselő Isten az elmúlt tanévben. Olyan volt, mint egy
nyári szilveszter. Megállni, visszatekinteni és hálát adni nem csak a naptári év végén lehet, és nem csak a tanév
végén, hanem akár minden nap, vagy egy-egy fontos esemény, évforduló kapcsán. Erre bátorítunk minden
kedves hírlevél olvasót!

BESZÁMOLÓ
Tanév vége

A 2016/2017-es tanévet két iskolalátogatással és egy évadzáró piknikkel zártuk. 

Június 14-én Hódmezővásárhelyre látogattunk és tartottunk 6 különböző műhelyfoglalkozást a helyi református
gimnázium csendesnapján. Másnap a budafoki Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola felső
tagozatának tartott áhítatot Katona Viktor. Az áhítat és az énektanítás után még egy kis „bizalomjátékra” is sor
került az osztályok között.

Az évadzáró pikniken visszaemlékeztünk a megtett útra és kavicsokból „emlékoszlopot” építettünk, majd
finomságokkal, beszélgetéssel és játékokkal folytattuk a délutánt.

XXII. Kárpát-medencei Református Középiskolák Találkozója –
Nagykőrös

Nagykőrös Pista bácsi (dr. Nagy István) révén, mondhatjuk, hogy az SDG második otthona. Jártunk ide sokat
adventi találkozókra, vezetőképzőkre, Zsoltár- és népdaléneklő versenyekre, iskolamissziós napokra, de idén
megmutatta egy új arcát is Arany János városa, amiért nagyon hálásak vagyunk a közreműködőknek,
támogatóknak, szervezőknek, segítőknek és szolgálóknak. Idén is egy kis SDG-s delegációval érkeztünk a július
elején megrendezett KMRKT-ra, melyet ezúttal a nagykőrösi Arany János Református Gimnázium szervezetett.
Nagy örömünkre szolgált az is, hogy több olyan diákkal és tanárral is találkoztunk, akik már megfordultak
különböző SDG-s programokon. Reméljük, a következő találkozásokra nem kell majd egy évet várnunk!
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HÍR
SDG a Csillagponton - július 25–29., Debrecen

Az idei nyár legnagyobb eseménye számunkra az országhatárokat nem ismerő református ifjúsági találkozó, vagyis
a Csillagpont, így az SDG-s önkéntes csapatával a REkettyésben találkozhattok. Ez a Csillagpont egyik közösségi
tere a Szenczi Pavilonokban, melyet a ReFISZ és az SDG közösen szervez nektek. A REkettyésben lesznek reggeli
áhítatok, megtalálhatjátok majd a két évvel ezelőtt debütáló EXODUS Bibliai szabadulósátrat, egy Szita műhelyet,
ahol hozott pólóra nyomhattok majd saját mintát, sok-sok érdekes előadásra is bukkanhattok és innen indul majd
az egész találkozót behálózó VONALKÓD kalandjáték is, sőt a fedett pavilonban, ha esik az eső, ha süt a nap
mindig jó helyen leszel, pihenni is tudsz majd akár a függőágyakban is!

Láttad már a Csillagpont honlapján a sok-sok jó programot? Folyamatosan frissül! >>>

Ha még nem jelentkeztél, jelentkezz!

Lelki alkalmak, kiscsoportos beszélgetések, előadások, mint egy táborban, esti koncertek, kalandos játékok,
sátrazás, mint egy fesztiválon. Gyertek el és formálódjatok át ti is!

http://csillag.reformatus.hu/programok/programajanlo
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AJÁNLÓ
Jelentkezés budapesti fiúkollégiumba - Tirannosz Ház

Szeretettel várja leendő első és másodéves egyetemi vagy főiskolai hallgatók jelentkezését a Budapesti Tirannosz
Ház keresztény fiúkollégium! A kollégium célja, hogy a tanulmányok mellett Isten ismeretében is növekedjenek az
itt lakók és mély, krisztusi közösségben legyenek egymással. További információ és jelentkezési felület
a www.tirannoszhaz.hu honlapon található. A jelentkezési határidő 2017. júl. 26.

MEKDSZ - Grund 2017 - augusztus 23–27.

A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség apologetika
tábora augusztus 23–27. között kerül megrendezésre
Felsőtárkányon. Idei fő téma a megtestesülés, a halál és a
feltámadás, azaz Jézus maga. A tábort leginkább 18 éven
felülieknek ajánljuk! A délelőtti főelőadásokat dr. Szalai
András tartja, az esti istentiszteleteket pedig Járay Marci. A
következő délutáni műhelyek közül lehet választani:
Ismerkedés a szent ignáci imamódokkal – Heim Kata, Élet a
szexuális forradalom árnyékában: gender, homoszexualitás,
identitás – Szabados Ádám, Kapcsolatok – Szalai Andrea,
Jelenlét az életemben – Végh Noémi, A Szentírás története,
értelmezése, fordítása(i) – dr. Szalai András. Jelentkezni
augusztus 7-ig lehet, ide kattintva >>>

Reformátusok Szárszói Konferenciája - augusztus 24–27. 

Sokak kívánsága teljesül augusztus végén, ugyanis idén újra megnyitja kapuit a Reformátusok Szárszói
Konferenciája. A helyszín a balatonszárszói Soli Deo Gloria Családi Hotel és Konferencia-központ: ez a terület adott
otthont a híres 1943-as Magyar Élet Tábornak és a rendszerváltás utáni értelmiségi találkozóknak is.

Ismét közös gondolkodásra invitál a Reformátusok Szárszói Konferenciája: a jelentős hagyományokkal bíró
találkozó 2017. augusztus 24-től 27-ig várja szeretettel a keresztyén szellemiségű 16 éven felüli érdeklődőket. A
konferencia résztvevői számára részvételi díjként egy jelképes, 5000 Ft-os adomány fizetendő. Részletek és
jelentkezés augusztus 4-ig, ide kattintva >>>

Kérdéseiteket, észrevételeiteket az info(kukac)sdg. org. hu e-mail címre várjuk.

Életetekre, tanulmányaitokra, munkátokra Isten áldását kérjük!

Az SDG csapata nevében:

Gyöngyi és Viktor   

http://www.tirannoszhaz.hu/
http://mekdsz.hu/grund
http://www.reformatus.hu/lap/rkkk/szarszo/

